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วันแรก
13.00
15.50
17.40

ค่่า
พักที่
วันที่สอง
เช้า

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามิบนนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา
(-/-/D)
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็ค อิน
นาท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ VJ902 (ไม่มีอาหาร และเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย

จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาปา เมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนาม
อยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานี บนภูเขาขึ้ นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมี ชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่ วงวันหยุดเป็ นประจ า เพราะ
อากาศดี และเงี ยบสงบ และเริ่ มเป็ นที่ รู้จั กกั นในหมู่ นั กท่ องเที่ ยว จึ งท าให้ ปั จจุ บั นที่ นี่ ได้ รั บความนิ ยมเป็ นอย่ างมาก นอกจาก
บรรยากาศแล้ ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่ น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็ มไปด้วยนาขั้นบั นไดท่ามกลางที่ ลาดไหล่
เขาที่ ทอดตั วอย่ างมี เสน่ ห์ นอกจากนี้ ยั งมี เทื อกเขาฟานสี ปั น ที่ สู งที่ สุ ดในอิ นโดจี นที่ ความสู ง 3,143 เมตรจากระดั บน้ าทะเล
ระยะทางประมาณ 310 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางราวๆ 4 ชั่วโมงถึงเมืองลาวไก)
บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (1)
NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
ซาปา - นั่งรถไฟเมืองซาปา – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น่าตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ
ไนท์มาร์เก็ต
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
จากนั้นนาท่าน นั่งรถไฟเมืองซาปา ท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปาที่เต็มไปด้วยความสดชื่น และสูดกลิ่นอายธรรมชาติ
ท่านยังจะได้พบกับทุ่งนาขั้นบันไดที่เรียงรายเป็นขั้นสวยงาม ถึงสถานีนั่งกระเช้าไฟฟ้า (รวมค่าขึ้นรถรางแล้ว)
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จากนั้ นน าท่ านสู่ ยอดเขาฟานซิ ปั น โดย กระเช้ าไฟฟ้ า ไปยั งยอดเขา ซึ่ งเปรียบเสมื อน "หลั งคาอิ นโดจีน" เป็นระบบกระเช้ า
ไฟฟ้ าสริ งสามสาย ยาวที่ สุ ดในเอเชี ย รวมระยะทาง 6.3 กิ โลเมตร สถานี สุ ดท้ ายอยู่สู งจากระดั บน้ าทะเลราว 3,000 เมตร ใช้ เวลา
เดิ นทางประมาณ 15 นาที ระหว่ างทางท่ านจะได้ เห็ น น้ าตกสี เงิ น และ หมู่ บ้านก๊ าต ก๊ าต ในมุ มสูงชมนาขั้ นบั นไดที่ สวยงาม เมื่ อ
เดินทางถึงสถานีด้านบนท่านจะได้ สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็นและสวยงาม เดินขึ้นสู่จุดสูงสุดของยอดเขาให้ท่านได้เก็บภาพความ
ประทับใจ (รวมค่ากระเช้าฟานซิปันแล้ว แต่ไม่รวมค่ารถรางขึ้นยอดเขา)

จากนั้นนาท่ านสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดา ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าว
แบบขั้นบันได การเดินทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท้าหรือนั่งรถยนต์ก็ได้ ในกรณีที่นั่งรถยนต์ รถนาเที่ยวจะพาทุกท่าน
มาที่หน้าหมู่บ้านก๊าตก๊าต และจากนั้นจึงเดินเท้ าเลาะตามไล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื่อสัมผัสกับวิถีชี วิตความเป็นอยู่ แบบมี
ความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ที่ พึ่ งพาธรรมชาติ ในการดาเนิ นชี วิตอันเรียบง่ าย ตลอดการเดิ นทางเท้ าจะมี บ้านเรือนของ
ชาวเขาที่เปิดร้านวางจาหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว (ลูกค้าสามารถนาสิ่งของไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได้ อาทิ

เช่น เสื่อผ้า ผ้าห่ม รองเท้า ขนม เป็นต้น)
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

VN-5404 HAN08

Page : 3

เย็น
พักที่

วันที่สาม
เช้า

นาท่านเดินทางสู่ น่าตกสีเงิน เป็นน้าตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร
อิสระท่านที่ ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า
รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูสุกีหม้อไฟ (4)
NORTH STAR HOTEL / SUNNY MOUNTIAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบ่าตุ๊กตาหุ่น
กระบอกน่า
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
บอกลาเมือ งซาปาหลั งจากนั้น นาท่ านเดิน ทางกลับ สู่ เมือ งฮานอย มีความหมายว่า “เมื องที่ มีแม่ น้าไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึ ง
แม่น้าแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
กว่า 2,000 ปี ระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางเดิม
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นาท่านสู่ วัดเจิ่นกว๊อก ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของชาวพุทธที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีต วัดนี้ตั้งอยู่บริเวณเกาะเล็กๆติดริมทะเลสาบ
จากนั้นนาท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะข้าม ทะเลสาบคืนดาบ ที่มีตานานเกี่ยวกับเต่าที่มีอายุกว่าร้อยปี

นาท่านชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเต่าสต๊าฟขนาด
ใหญ่ที่กล่าว ซึ่งเป็นเต่าที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้
หลัง จากนั้ นนาท่ านสู่ ถนน 36 สาย ที่ ขายสินค้ าหลากหลายประเภท ทั้ งของที่ระลึ ก ของกิน ของใช้ อาทิ เครื่องเขิ น
หมวกงอบญวน เซรามิค ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปี้ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong

เย็น
พักที่

จากนั้นนาท่านเข้าชมการแสดง ระบ่าตุ๊กตาหุ่นกระบอกน่า ศิลปกรรมประจาชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมี
แห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกจากในน้า แสดงเกี่ยวกับ เรื่องราวในประวัติศาสตร์ ชีวิตประจาวันของ
ชาวเวียดนาม และตานานสถานที่สาคัญต่างๆ ในกรุงฮานอย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7)
CWD HOTEL / DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่สี่
เช้า

12.15
14.05

เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ –สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
(B/-/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
จากนั้นนาท่านเดินทางไป จัตุรัสบาดิงห์ (ถ่ายรูปด้านนอก) ด้านหน้าเป็นลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคา
ประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี นา
ท่านถ่ายรูปด้านหน้าของ สุสานโฮจิมินห์ ซึ่งด้านในเป็นที่บรรจุศพของท่านโฮจิมินห์อาบน้ายานอนสงบอยู่ในโลงแก้ว (ปิดให้
เข้าชมทุกวันจันทร์และศุกร์)

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
นาท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VJ901
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

*************************************************
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครังก่อนท่าการออกตั๋วเนือ
่ งจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
ก่าหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ / เด็ก
พักห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว

22 – 25 สิงหาคม 2562

10,999

3,000

7,999

05 – 08 กันยายน 2562

11,999

3,000

7,999

19 – 22 กันยายน 2562

11,999

3,000

7,999

03 – 06 ตุลาคม 2562

11,999

3,000

7,999

04 – 07 ตุลาคม 2562

11,999

3,000

7,999

10 – 13 ตุลาคม 2562

13,999

3,000

9,999

11 – 14 ตุลาคม 2562

13,999

3,000

9,999

12 – 15 ตุลาคม 2562

14,999

3,000

10,999

13 – 16 ตุลาคม 2562

13,999

3,000

9,999

17 – 20 ตุลาคม 2562

13,999

3,000

9,999

18 – 21 ตุลาคม 2562

13,999

3,000

9,999
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24 – 27 ตุลาคม 2562

13,999

3,000

9,999

25 – 28 ตุลาคม 2562

13,999

3,000

9,999

31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562

13,999

3,000

9,999

07 – 10 พฤศจิกายน 2562

12,999

3,000

8,999

08 – 11 พฤศจิกายน 2562

12,999

3,000

8,999

14 – 17 พฤศจิกายน 2562

12,999

3,000

8,999

21 – 24 พฤศจิกายน 2562

12,999

3,000

8,999

28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562

12,999

3,000

8,999

05 – 08 ธันวาคม 2562

13,999

3,000

9,999

07 – 10 ธันวาคม 2562

14,999

3,000

10,999

12 – 15 ธันวาคม 2562

13,999

3,000

9,999

19 – 22 ธันวาคม 2562

13,999

3,000

9,999

26 – 29 ธันวาคม 2562

15,999

4,000

11,999

27 – 30 ธันวาคม 2562

15,999

4,000

11,999

28 – 31 ธันวาคม 2562

17,999

4,000

12,999

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านัน ไม่เช่นนันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ่าไม่วา
่ ด้วยกรณีใดๆ
ทังสิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท่าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจอง
ทัวร์ทุกครัง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสารจ่านวน 15 ท่านขึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ่านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาช่าระมัดจ่า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ่า ทังหมด เนื่องจาก
ทางบริษัทฯ ได้ช่าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน่ามันที่ยังมิได้ช่าระ ค่าทัวร์ส่วนที่
เหลือ กรุณาช่าระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด
มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ*
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการช่าระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นั่ง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อ นวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่
ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละ
สิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี
นั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1.

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทาง
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บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์
อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้
นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การ
สารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

2.

3.

การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน
หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด

4.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลาดั งกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี
นั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อก่าหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการยกเลิ ก การเดิ น ทางในก รณี ที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วร่ ว มเดิ น ทางน้ อ ยกว่ า 15 ท่ า น โดยจะแจ้ ง ให้ กั บ
นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่ อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิ น ในกรณีที่นักท่ องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้ กับทางบริษั ทพร้อมการ
ชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับ ราคาค่าบริการเพิ่ มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่ า
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือ ตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้คาสั ญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้นแต่ มีเอกสารลงนามโดยผู้ มี
อานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่
เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมี ซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลด
ใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้ก่าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน่าแบตเตอรี่ส่ารองขึนไปบนเครื่องบินดังนี แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติด
ตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจากัดจานวน
3.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************
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